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Imagine a história da sua vida e acredite nela . 

O trabalho e a persistência tem o poder de fazer os caminhos se abrirem. 

E os sonhos se realizarem. 
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RESUMO 

Objetivo: Determinar se o implante de uma determinada lente intraocular asférica resulta 
em redução das aberrações oculares e melhora da  qualidade ótica e sensibilidade ao 
contraste sem que ocorra redução critica da profundidade de foco.  

Desenho: Estudo prospectivo, duplo-cego, randomizado.  

Métodos: Este estudo que incluiu 25 pacientes com catarata bilateral, uma LIO asférica 
foi implantada em um olho e uma LIO esférica no olho contralateral. Aberrações de 
maior ordem e parâmetros de qualidade ótica foram obtidos através de aberrômetro de 
retinoscopia dinâmica, 1 e 3 meses apos a cirurgia. Foi também medido a acuidade visual 
com e sem correção e a sensibilidade ao contraste. Acuidade visual para perto e distancia 
intermediaria foi obtida como forma de medida da profundidade de foco.  

Resultados: Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos para 
acuidade visual corrigida e não corrigida 1 e 3 meses apos a cirurgia. Houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos quanto a sensibilidade ao contraste sob 
condições fotópticas na frequência espacial de 12 ciclos por grau e sob condições 
mesópicas em todas as frequências espaciais estudadas. O grupo com a LIO Akreos AO 
obteve menores valores de aberrações de maior ordem totais e de aberração esférica com 
pupilas de 5 e 6 mm e melhores valores de qualidade ótica comparado ao grupo com LIO 
Akreos Fit (p <0.05). Não houve diferença significativa entre os grupos quando se 
investigou visão de perto e intermediaria corrigido para longe.  

Conclusões: A LIO asférica Akreos AO induziu menos aberrações de maior ordem além 
de produzir melhores parâmetros de qualidade ótica com melhores resultados de 
sensibilidade ao contraste em condições mesópicas sem redução critica de profundidade 
de foco quando comparado a LIO esférica Akreos Fit.  

Descritores: Lentes intraoculares; aberrometria; facoemulsificação; Catarata. 
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SUMMARY: 

PURPOSE: To determine whether implantation of an aspherical intraocular lens (IOL) 
results in reduced ocular aberrations and improved optical quality and contrast sensitivity 
after cataract surgery without critical reduction of depth of focus. 
 
DESIGN: Double-blinded, randomized, prospective study.  
 
METHODS: In an intraindividual study of 25 patients with bilateral cataract, an 
aspherical IOL (Akreos Advanced Optic [AO]; Bausch & Lomb, Inc., Rochester, New 
York, USA) was implanted in one eye and a spherical IOL (Akreos Fit; Bausch & Lomb, 
Inc) in the fellow eye. Higher-order aberrations with a 5- and 6-mm pupil and optical 
quality parameters were measured with a dynamic retinoscopy aberrometer at 1 and 3 
months after surgery. Uncorrected and best-corrected visual acuity and contrast 
sensitivity under mesopic and photopic conditions also were measured. Distance-
corrected near and intermediate visual acuity were studied as a measurement of depth of 
focus.  
 
RESULTS: There was no statistically significant difference between eyes in uncorrected 
and best-corrected visual acuity at 1 and 3 months after surgery. There was a statistically 
significant between-group difference in contrast sensitivity under photopic conditions at 
12 cycles per degree and under mesopic conditions at all spatial frequencies. The Akreos 
AO group obtained statistically significant lower values of higher-order aberrations and 
spherical aberration with 5- and 6-mm pupils and better optical quality parameters 
compared with the Akreos Fit group (P < .05). There was no significant difference in 
distance-corrected near and intermediate visual acuity between both groups. 
 
CONCLUSIONS: Aspherical aberration-free Akreos AO IOL induced significantly less 
higher-order aberrations and spherical aberration than the Akreos Fit. Contrast sensitivity 
under mesopic conditions and optical quality parameters were better with the Akreos AO 
with similar results of depth of focus. 

Descriptors: Intraocular lenses; aberrometry; phacoemulsification; Cataract. 
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A partir do desenvolvimento de sensores de frente de onda, tornou-se possível  

medir com maior precisão as aberrações ópticas do olho humano. Desenvolveram-se 

então, opções que poderiam ir além da correção esfero-cilíndrica; o que significa corrigir 

ou, de alguma forma controlar, as aberrações mais complexas ou de maior ordem. Tais 

correções, teoricamente, podem ser atingidas através de ablações personalizadas da 

córnea ou lentes intraoculares.1 O implante de lente intraocular (LIO) durante a cirurgia 

de catarata passou a significar não somente o restabelecimento da acuidade visual do 

paciente, através de um meio transparente, como também a possível melhora qualidade 

de imagem.   

No olho humano jovem há um equilíbrio teórico no que e refere a uma das 

aberrações de maior ordem mais sintomática,1 chamada aberração esférica, que é positiva 

na córnea e a negativa no cristalino. Esta composição de sinais positivo e negativo, leva a 

valores reduzidos de aberração esférica total. A qualidade do sistema óptico vai se 

deteriorando com a idade, e uma possível causa desta degradação é a inversão de padrão 

de aberração esférica do cristalino, que passa de negativo no adulto jovem, para valores 

negativos menores, ou até positivos no adulto com idade mais avançada. Enquanto que a 

aberração esférica da córnea se mantém constante ao longo da vida.3 Sendo assim há uma 

tendência a ruptura do equilíbrio que havia outrora, com consequente predominância de 

aberração esférica positiva na composição total do olho, e diminuição de qualidade de 

imagem.2,3 Recentemente, demonstrou-se que a cirurgia refrativa guiada pelos valores de 

aberração, ou a cirurgia de catarata utilizando-se LIOs especiais com valor negativo de 

aberração esférica, poderiam resultar em melhores parâmetros de qualidade óptica e 

melhor resultado nos testes de  sensibilidade ao contraste.4 
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Quando se realiza a cirurgia de catarata, passa a ser a LIO, e não mais o cristalino, 

a responsável pela aberração esférica interna, participando da  equação em conjunto com 

a aberração esférica da córnea, para determinar a aberração esférica final do olho. As 

LIOs chamadas esféricas geram um determinado valor positivo de aberração esférica. As 

LIOs chamadas asféricas foram inicialmente desenvolvidas com o objetivo de gerar valor 

negativo de aberração esférica de maneira a compensar os valores positivos médios de 

aberração esférica da córnea.4 

As LIOs consideradas asféricas neutras, teoricamente não geram aberração 

esférica negativa e nem positiva, sendo assim,  a equação para determinar a aberração 

esférica final do olho passa a contar apenas com a aberração esférica positiva da córnea. 

Este modelo especial de LIO parece ser capaz de melhorar a qualidade óptica sem que 

ocorra redução critica da profundidade de foco.5,6 A LIO Akreos Advanced Optic [AO]; 

(Bausch & Lomb, Inc., Rochester, New York, USA) possui alterações nas superfícies 

anterior e posterior, criando uma LIO que teoricamente não gera aberração esférica 

residual interna, sendo considerada uma LIO asférica livre de aberrações, ou neutra.5,7,8  

Quando se compara olhos onde implantou-se LIOs asféricas com olhos onde 

implantou-se LIOs esféricas parece haver melhora dos parâmetros de qualidade óptica e 

sensibilidade ao contraste em favor das LIOs asféricas.9 Porém ainda não se determinou 

quais seriam os valores ideais para a melhor qualidade de imagem, ou ainda se seria 

benéfico para o paciente manter um determinado valor de aberração esférica final no olho 

para que não ocorra redução significativa da profundidade de foco 
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                                                                     2  OBJETIVOS 
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Com base nos conceitos e situações acima descritos, seria razoável considerar que 

uma LIO asférica neutra seria capaz de reduzir o valor de aberração esférica total do olho, 

mantendo o ganho em qualidade de imagem comparada a uma LIO esférica, sem que 

ocorra redução critica da profundidade de foco, pois manteria algum valor de aberração 

esférica. 

Desenvolvemos então, estudo prospectivo randomizado duplo cego, cujos 

objetivos foram: 

1. Determinar se o implante de uma LIO asférica neutra resultaria em menores 

valores de aberração ocular e melhora da sensibilidade ao contraste sem redução critica 

da profundidade de foco. 

2. Determinar se o implante de uma LIO asférica neutra resultaria em melhores 

em parâmetros de qualidade ótica. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1 Artigo de Revisão  
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                         4  ARTIGOS CIENTÍFICOS 
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4.1: Artigo sobre aberrações de maior ordem, sensibilidade ao contraste e  

profundidade de foco. 

 



	   25	  

 

 

 



	   26	  

 

 

 



	   27	  

 

 

 



	   28	  

 

 



	   29	  

 

 



	   30	  

 

 

 



	   31	  

4.2: Artigo sobre parâmetros de qualidade de imagem. 
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                        5      COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 
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 Para analisar os potenciais benefícios da LIO asférica Akreos AO em reduzir 

aberração esférica, melhorar a qualidade de visão e melhorar a sensibilidade ao contraste 

sem reduzir criticamente a profundidade de foco, conduziu-se este estudo comparativo 

duplo-cego randomizado. Para minimizar possíveis vieses escolheu-se implantar uma 

LIO asférica em um olho e uma LIO esférica produzida pelo mesmo laboratório e do 

mesmo material no olho contralateral do paciente.  

Parâmetros objetivos de qualidade óptica, como aberração esférica, razão Strehl, 

função de transferência de modulação e sensibilidade ao contraste foram utilizados para 

investigar a degradação da qualidade de imagem.  

 A LIO asférica neutra investigada demonstrou-se capaz de produzir menores 

valores de aberrações de maior ordem e subsequente melhores valores de qualidade 

óptica.  Mesmo apresentando maiores valores de aberração esférica residual por não gerar 

aberração esférica negativa, o presente estudo confirma publicações prévias que mostram 

que olhos onde foram implantadas LIOs asféricas apresentam significativa redução dos 

valores de aberração esférica, comparado a olhos com LIOs esféricas. 9 

 O teste de sensibilidade ao contraste em condições mesópicas apresentou 

diferenças significativas entre os dois grupos em todas as frequências espaciais estudadas, 

indicando melhor performance da LIO Akreos AO em condições de maior diâmetro 

pupilar. Entretanto, em condições fotópicas, encontrou-se diferença em favor da LIO 

asférica apenas na frequência espacial de 12 ciclos por grau. Este resultado indiretamente 

nos mostrou que os benefícios das LIOs asféricas, relacionados ao teste de sensibilidade 

ao contraste, parecem ser mais claros em condições de pupila com maior diâmetro.  
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No presente estudo não encontrou-se diferença significativa na profundidade de 

foco entre o grupo de LIOs asféricas e esféricas. Deve ser notado que em ambos os 

grupos estudados uma quantidade considerável de aberração esférica foi encontrada, 

embora significativamente menor no grupo de LIOs asféricas. Provavelmente há um 

valor de aberração esférica acima do qual a profundidade de foco se mantém a mesma. O 

ideal seria portanto identificar a faixa de valores de aberração esférica onde se mantém o 

ganho de qualidade de imagem sem que ocorra redução critica da profundidade de foco. 

Sugerimos novos estudos com este objetivo especifico e será uma de nossas linhas de 

pesquisa no futuro.  

Este estudo conclui portanto, que a LIO asférica neutra estudada, é capaz de 

produzir melhores valores de qualidade óptica, tais como aberração esférica, função de 

transferência de modulação, razão Strehl e sensibilidade ao contraste quando comparada 

à LIO esférica. Identificamos ainda que os benefícios descritos acima ocorrem sem que 

haja redução significativa da profundidade de foco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   40	  

 

 6  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 



	   41	  

1. Applegate RA, Thibos LN, Hilmantel G. Optics of aberroscopy and super vision. J 
Cataract Refract Surg 2001;27:1093–1107. 

2. Smith G, Cox MJ, Calver R, Garner LF. The spherical aberration of the crystalline lens 
of the human eye. Vision Res. 2001; 41:235–243. 

3. Wang L, Koch DD. Ocular higher-order aberrations in individuals screened for 
refractive surgery. J Cataract Refract Surg. 2003; 29: 1896–1903. 

4. Holladay JT, Piers PA, Koranyi G, van der Mooren M, Norrby NES. A new intraocular 
lens design to reduce spherical aberration of pseudophakic eyes. J Refract Surg. 2002; 
18:683-691. 

5. Johansson B, Sundelin S, Wikberg-Matsson A, Unsbo P, Behndig A.Visual and optical 
performance of the Akreos Adapt Advanced Optics and Tecnis Z9000 intraocular lenses: 
Swedish multicenter study. J Cataract Refract Surg. 2007;33:1565-572. 

6. Caporossi A, Martone G, Casprini F, Rapisarda L. Prospective randomized study of 
clinical performance of 3 aspheric and 2 spherical intraocular lenses in 250 eyes. J 
Refract Surg. 2007; 23:639–648. 

7. Lee KM, Park SH, Joo CK. Comparison of clinical outcomes with three different 
aspheric intraocular lenses. Acta Ophthalmol. 2011;89:40-46. 

8. Nabh R, Ram J, Pandav SS, Gupta A.Visual performance and contrast sensitivity after 
phacoemulsification with implantation of aspheric foldable intraocular lenses. J Cataract 
Refract Surg. 2009;35:347-353. 

9. Montés-Micó R, Ferrer-Blasco T, Cerviño A. Analysis of the possible benefits of 
aspheric intraocular lenses: review of the literature. J Cataract Refract Surg. 2009;35:172-
81. 
 

 

 


	FICHA CATALOGRÁFICA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	RESUMO
	SUMMARY
	INTRODUÇÃO
	OBJETIVOS
	REVISÃO DA LITERATURA
	ARTIGOS CIENTÍFICOS
	COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS
	REFERÊNCIAS

